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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 330 

26. 8. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са XXXV седнице  Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 26. 8. 2020. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe 30 чланова већа и 

то: доц. др Јована Богојески,  доц. др Биљана Бојовић, проф. др Дејан Бојовић, проф. др 

Бојана Боровићанин, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Милица Грбовић, доц. др 

Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Невена Ђукић,  проф. др 

Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, др Драгана Јаковљевић, др Сања Јанићевић, 

проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, 

проф. др Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Зоран Матовић, проф. 

др Александар Остојић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светислав Савовић, проф. 

др Милан Станковић, др Драгана Стевановић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др 

Бобан Стојановић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Срећко Трифуновић. 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: Небојша Ђусић, дипл.прав. и  Далиборка Јовановић, 

економиста. 

Седницом Наставно-научног већа Факултета председавао је Декан Факултета, 

проф. др Срећко Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили 

следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање предлога одлука за избор наставника у звање редовни професор у 

Институту за математику и информатику и Институту за биологију и екологију. 

3. Разматрање Извештаја Комисије за избор наставника у звање редовни професор 

у Институту за биологију и екологију. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање редовни професор у Институту 

за математику и информатику. 

5. Утврђивање предлога одлука за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за математику и информатику и Институту за биологију и екологију. 

6. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор на Катедри 

општеобразовних предмета. 

7. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање доцент у Институту за 

хемију. 

8. Разматрање Извештаја Комисија за избор наставника у звање доцент у Институту 

за физику и Институту за математику и информатику. 

9. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за биологију 

и екологију. 
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10. Разматрање Извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за биологију и екологију. 

11. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за математику и информатику. 

12. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање сарадник у 

настави у Институту за математику и информатику. 

13. Покретање поступака за избор сарадника у звање сарадник у настави у Институту 

за математику и информатику. 

14. Утврђивање предлога одлуке о избору научног сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 

15. Утврђивање предлога одлука о избору научних сарадника. 

16. Разматрање Извештаја Комисије о избору истраживача-сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 

17. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за биологију 

и екологију. 

18. Разматрање Извештаја Комисија за оцену научне заснованости теме докторских 

дисертација и испуњености услова кандидата у Институту за хемију и Институту 

за математику и информатику. 

19. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

хемију. 

20. Поверавање наставе у Институту за математику и информатику. 

21. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

22. Разно. 

I 

Записник под бројем 270 са XXXIV седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 8. 7. 2020. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана 99 Статута Факултета и извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Ненад Филиповић, редовни професор, Факултет 

инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењена 

информатика и рачунарско инжењерство (председник Комисије); др Зоран Јовановић, 

редовни професор у пензији, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду; ужа 

научна област: Рачунарска техника и информатика; др Марија Станић, редовни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Математичка анализа са применама, као и дописа Универзитета бр. 01-15/126 од 

21.07.2020. године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није 

било приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 II-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Бобан Стојановић, ванредни професор, изабере у звање редовни професор за ужу 
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научну област Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи у 

Институту за математику и информатику Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

*         *        * 

На основу члана 99 Статута Факултета и извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Генетика и еволуција (председник Комисије), Академик др Драгослав 

Маринковић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду, Биолошки 

факултет; ужа научна област: Генетика и еволуција; др Снежана Станић, ванредни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Генетика и еволуција, као и дописа Универзитета бр. 01-15/132 од 25.08.2020. 

године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било 

приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 II-2. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Дарко Грујичић, доцент, изабере у звање ванредни професор за ужу научну област 

Генетика и еволиција у Институту за биологију и екологију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-330/16  од 24.08.2020. године у 

саставу: др Владица Симић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине (председник Комисије); др Иво Караман, редовни професор 

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: 

Зоологија; др Слободан Макаров, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Биологија развића животиња, као и сагласности 

Института за биологију и екологију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 

24.06.2020. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

III-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Мирјане Стојановић-Петровић, ванредног професора у звање редовни професор за 

ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине  у 

Институту за биологију и екологију, Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 
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IV 

По захтеву Института за математику и информатику, бр. 05-330/1 од 16.07.2020. 

године, а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 

2 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-1. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу 

научну област Геометрија у Институту за математику и информатику, Факултета. 

V 

На основу члана 99 Статута Факултета и извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Зоран Огњановић, научни 

саветник,  Математички институт, САНУ, Београд; ужа научна област: Математичка 

логика; др Миодраг Рашковић, редовни професор у пензији, Математички институт, 

САНУ, Београд; ужа научна област: Математичка логика (председник Kомисије); др 

Александар Перовић, редовни професор, Саобраћајни факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Математика, као и дописа Универзитета бр. 01-15/127 од 

21.07.2020. године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није 

било приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Радосав Ђорђевић, ванредни професор, изабере у звање ванредни професор, за ужу 

научну област Алгебра и логика у Институту за математику и информатику Факултета, 

на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

На основу члана 99 Статута Факултета и извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Генетика и еволуција (председник Комисије), Академик др Драгослав 

Маринковић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду, Биолошки 

факултет; ужа научна област: Генетика и еволуција; др Снежана Станић, ванредни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Генетика и еволуција, као и дописа Универзитета бр. 01-15/128 од 21.07.2020. 

године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било 

приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-2. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Дарко Грујичић, доцент, изабере у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Генетика и еволуција у Институту за биологију и екологију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
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VI 

По захтеву Катедре општеобразовних предмета бр. 06-270/14 од 06.07.2020. 

године, а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 

2 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу 

научну област Енглески језик на Катедри општеобразовних предмета Факултета. 

VII 

На основу члана 99 Статута Факултета и извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Зоран Матовић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска 

хемија (председник Комисије); др Срећко Трифуновић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Неорганска хемија; др Биљана Глишић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; др Драган 

Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; 

ужа научна област: Општа и Неорганска хемија; др Матија Златар, виши научни 

сарадник; Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду; 

научна област: Хемија, као и дописа Универзитета бр. 01-15/131 од 25.08.2020. године, 

констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Марина Ћендић-Серафиновић, асистент, изабере у звање доцент за ужу научну област 

Неорганска хемија у Институту за хемију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

VIII 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-330/4  од 24.08.2020. године у 

саставу: др Милан Ковачевић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, молекулска и 

оптичка физика (председник Комисије); др Мирјана Ивановић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: 

Рачунарске науке и информатика; др Бобан Стојановић, ванредни професор, 

Природно-математички факултет, Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу, као и 

сагласности Института за физику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 24.06.2020. 

године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

VIII-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Владимира Цвјетковића, доцента, у звање доцент за ужу научну област 

Информатика у физици  у Институту за физику Факултета, па се ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

*         *        * 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-330/4  од 24.08.2020. године у 

саставу: др Мирослава Петровић Торгашев, редовни професор у пензији, Природнo-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Геометрија 

(председник Комисије); др Мирослава Антић, ванредни професор, Математички 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Геометрија; др Емилија 

Нешовић, ванредни професор, Природнo-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Геометрија, као и сагласности Института за физику 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 08.07.2020. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-2. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Милице Грбовић, асистента, у звање доцент за ужу научну област Геометрија у 

Институту за математику и информатику Факултета, па се ставља на увид јавности 30 

дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

IX 

На основу члана 106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Снежана Пешић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије), др Александар 

Остојић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; 

др Ана Савић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Нишу; ужа научна област: Екологија и заштита животне средине, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/31 од 

10.08.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Драгана Предојевић, асистент, бира се у звање асистент за ужу научну 

област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 

биологију и екологију, Факултета, на три године. 
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X 

На основу члана 82 Закона о високом образовању, члана 105 Статута Факултета 

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-

330/13 од 24.07.2020. године у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Генетика и еволуција (председник Комисије); др Гордана Јоксић, научни 

саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, Београд; научна област: Биологија, ужа 

научна област: Генетичка токсикологија; др Дарко Грујичић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и 

еволуција, као и сагласности Института за биологију и екологију, Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 24.06.2020. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу са предлогом за избор Јоване Тубић-Вукајловић, истраживач-

приправник, у звање асистент за ужу научну област Генетика и еволуција у Институту 

биологију и екологију, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и 

ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 

Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

XI 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-330/9 од 

24.08.2020. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Геометрија, а у 

Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Мирослава Петровић Торгашев, редовни професор у пензији, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Геометрија (председник Комисије); 

2. др Мирослава Антић, ванредни професор, Математички факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Геометрија; 

3. др Емилија Нешовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Геометрија. 

 

XII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-330/8 од 

24.08.2020. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XII-1. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Методика 

наставе математике, а у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама (председник Комисије); 

2. др Ђурђица Такачи, редовни професор; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Математичка анализа и 

вероватноћа; 

3. др Слађана Димитријевић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама. 

XIII 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-330/6  од 24.08.2020. 

године, а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку 

о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу 

научну област Методологије рачунарства у Институту за математику и информатику 

Факултета. 

*         *        * 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-330/7  од 24.08.2020. 

године, а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-2. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку 

о објављивању конкурса за избор два сарадника у звање сарадник у настави за ужу 

научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Факултета. 

XIV 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Владица Симић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије), др Ана 

Петровић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Момир 

Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, 

Универзитет у Београду; научна област: Биологија, ужа научна област: Хидробиологија, 

као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 

25/27 од 27.07.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 
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О д л у к у 

XIV-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Симона Ђуретановић изабере у 

научно звање научни сарадник за научну област Биологија у Институту за биологију 

и екологију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

XV 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Лидија Амиџић, редовни професор, 

Универзитет Сингидунум, ужа научна област: Заштита животне средине (председник 

Комисије); др Љубинко Ракоњац, научни саветник, Институт за шумарство, Београд, 

научна област: Биотехничке науке, ужа научна област: Екологија шума; др Милан 

Станковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, 

као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 

25/28 од 27.07.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XV-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Марина Вукин изабере у научно 

звање научни сарадник за научну област Биологија у Институту за биологију и 

екологију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

*         *        * 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Снежана Д. Марковић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (председник Комисије); др 

Марко Живановић, научни сарадник, Институт за информационе технологије, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија; др Татјана Митровић, редовни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: 

Експериментална биологија и биотехнологија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/29 од 10.08.2020. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XV-2.  Утврђује се предлог одлуке да се др Јелена Кошарић изабере у научно 

звање научни сарадник за научну област Биологија у Институту за биологију и 

екологију, Факултета, на пет година. 
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Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

*         *        * 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: : др Бранко Дрљача, ванредни професор, 

Природно-математички факултет, Косовска Митровица, Универзитет у Приштини; ужа 

научна област: Теоријска физика (председник Комисије); др Мирко Радуловић, 

доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Атомска, молекулска и оптичка физика; др Јасна Стевановић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу;  ужа научна област: 

Атомска, молекулска и оптичка физика, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/30 од 10.08.2020. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XV-3.  Утврђује се предлог одлуке да се др Татјана Миладиновић поново 

изабере у научно звање научни сарадник за научну област Физика у Институту за 

физику, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

XVI 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-330/14 од 24.07.2020. године у саставу: др 

Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција 

(председник Комисије); др Гордана Јоксић, научни саветник, Институт за нуклеарне 

науке Винча, Београд; научна област: Биологија, ужа научна област: Генетичка 

токсикологија; др Марина Газдић Јанковић, доцент, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика, као и сагласности Института 

за биологију и екологију, Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Александре Марковић, 

истраживача-приправника, у звање истраживач-сарадник за научну област Биологија и 

доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 

Факултета у трајању од 30 дана. 

XVII 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-330/15 од  24.08.2020. 

године, а на основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XVII-1. Покреће се поступак за избор Милене Јовановић, истраживача-

приправника, у истраживачко звање истраживач-сарадник  у Институту за биологију и 

екологију, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну 

област Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Милене Јовановић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Снежана Д. Марковић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија (председник Комисије), 

2. др Драгана Шеклић, научни сарадник, Институт за информационе технологије, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија,  

3. др Јелена Ракобрадовић, научни сарадник, Институт за онкологију и 

радиологију Србије; научна област: Медицина. 

XVIII 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-330/12 од 

24.08.2020. године у саставу: др Борис Фуртула, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија 

(предложени ментор); др Иван Гутман, професор емеритус и редовни члан САНУ, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Физичка хемија (председник Комисије); др Светлана Марковић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Физичка хемија; др Славко Раденковић, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија; др Биљана Арсић, 

научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна 

област: Органска хемија и биохемија, као и сагласности Института за хемију, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Компаративно испитивање молекулских дескриптора заснованих на сопственим 

вредностима“ за израду докторске дисертације кандидату Изудину Реџеповићу. 

Предлаже се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 

Борис Фуртула  . 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити 

Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, извештај 

стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и то у електронској 

верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 15 дана пре усвајања 
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извештаја комисије на надлежном органу, као и да о почетку стајања на увиду јавности 

обавести надлежне органе Универзитета у Крагујевцу одмах, а најкасније у року 3 дана. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

извештаја комисије на сајту Факултета, као и да по истеку рока у трајању од 15 дана 

упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 

Универзитета у Крагујевцу. 

*         *        * 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-330/12 од 

24.08.2020. године у саставу: Академик др Градимир Миловановић, редовни 

професор у пензији, Математички институт САНУ, Београд; ужа научна област: 

Нумеричка анализа и теорија апроксимације (предложени ментор); др Марија Станић, 

редовни професор; Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Математичка анализа са применама (председник Комисије); др Дејан 

Бојовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као и сагласности 

Института за математику и информатику, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Мешовита метричка димензија графова“ за израду докторске дисертације кандидату 

Милици Миливојевић Данас. 

Предлаже се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 

Градимир Миловановић, академик, редовни професор у пензији  . 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити 

Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, извештај 

стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и то у електронској 

верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 15 дана пре усвајања 

извештаја комисије на надлежном органу, као и да о почетку стајања на увиду јавности 

обавести надлежне органе Универзитета у Крагујевцу одмах, а најкасније у року 3 дана. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

извештаја комисије на сајту Факултета, као и да по истеку рока у трајању од 15 дана 

упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 

Универзитета у Крагујевцу. 

*         *        * 
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На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-330/12 од 

24.08.2020. године у саставу: Академик др Градимир Миловановић, редовни 

професор у пензији, Математички институт САНУ, Београд; ужа научна област: 

Нумеричка анализа и теорија апроксимације (предложени ментор); др Марија Станић, 

редовни професор; Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Математичка анализа са применама (председник Комисије); др Дејан 

Бојовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као и сагласности 

Института за математику и информатику, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Неке 

модификације класичних мера, одговарајући ортогонални полиноми и квадратуре 

Гаусовог типа“ за израду докторске дисертације кандидату Невени Васовић. 

Предлаже се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 

Градимир Миловановић, академик, редовни професор у пензији  . 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити 

Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, извештај 

стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и то у електронској 

верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 15 дана пре усвајања 

извештаја комисије на надлежном органу, као и да о почетку стајања на увиду јавности 

обавести надлежне органе Универзитета у Крагујевцу одмах, а најкасније у року 3 дана. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

извештаја комисије на сајту Факултета, као и да по истеку рока у трајању од 15 дана 

упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 

Универзитета у Крагујевцу. 

XIX 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-330/17 од 24.08.2020. године и 

члана 39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

XIX-1. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Фитохемијскa карактеризација екстраката биљака Lythrum salicaria L. и Salvia 

pratensis L., њихова биолошка активност и потенцијална примена у синтези 

наночестица сребра“ и испуњености услова кандидата Николе Срећковића и 

предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 
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1. др Владимир Михаиловић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија (предложени ментор) 

2. др Владимир Бешкоски, ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Биохемија (председник Комисије); 

3. др Данијела Мишић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ - Институт од националног значаја за Републику Србију, 

Универзитет у Београду; научна област: Биологија; 

4. др Милан Младеновић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; 

5. др Јелена С. Катанић Станковић, научни сарадник, Институт за информационе 

технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XX 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-330/5 од 

24.08.2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XX-1. Πоверава се организација испита по „старим“ студијским програмима: 

1. Испитивање на предмету Топологија поверава се проф. др Радосаву Ђорђевићу.  

2. Испитивање на предмету Анализа 2 поверава се проф. др Дејану Бојовићу. 

3. Испитивање на предмету Алгебра и логика поверава се доц. др Ненаду 

Стојановићу. 

XXI 

На основу захтева Милене Јовановић, бр. 04-330/3  од 21. 08. 2020. године, а на 

основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

XXI-1. Одобрава се Милени Јовановић, истраживачу-приправнику у Институту 

за биологију и екологију Природно-математичког факултета, Универзитета у 

Крагујевцу, учешће у научном пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за науку 

Републике Србије под називом „Human Colon Cancer-Microbiome Relation – In vitro and 

Colon-on-a-Chip Metastatic Potential Prediction“, акроним Colon@Chip. Руководилац 

пројекта је др Марко Живановић, научни сарадник, Институт за информационе 

технологије, Универзитет у Крагујевцу. 

XXII 

У оквиру тачке разно поведена је шира дискусија у којој су учествовали: проф. 

др Зоран Матовић, проф. др Бобан Стојановић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др 

Милан Јоксовић, проф. др Александар Остојић, проф. др Иван Живић и проф. др 
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Светлана Марковић. Дискусија се тицала организовања наставе за наредну школску 

годину и организовања седница Већа. 

Седница Наставно-научног већа је закључена у 12 часова и 45 минута. 

*         *        * 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


